
Oświadczenie oferenta, który składa ofertę zarządzania wspólnocie mieszkaniowej położonej 
we Wrocławiu przy ul. Górniczej 87.  
 
Oświadczamy, że na dzień składania oferty przetwarzamy dane osobowe zgodnie  
z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi  
w RODO, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia 
właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą  m.in.: 
wymogi tak nie uwagi 

Posiadamy wdrożoną politykę ochrony danych osobowych 
lub inne akty wewnętrzne określające zasady ochrony 
danych osobowych 

   

Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych z grona 
pracowników firmy 

   

Mamy zawartą umowę z wyspecjalizowaną firmą na obsługę 
w zakresie ochrony danych osobowych  

   

Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych odbywa się poprzez: 
(proszę wpisać w kolumnie „uwagi”) 

   

Wszyscy pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania 
danych oraz do zachowania poufności danych 

   

Mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania ze 
wszystkimi podmiotami przetwarzającymi 

   

Zapewniamy bezpieczeństwo danych zgodnie z wymogami 
m.in poprzez: 
 - pracownicy każdorazowo weryfikują tożsamość właścicieli; 
- pracownicy pracują na  urządzeniach elektronicznych 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich; 
- dokumenty wspólnot będę przechowywane w zamkniętych 
szafach; 
- niszczenie, utylizacje i archiwizację dokumentów 
zawierających dane osobowe będą dokonywały osoby 
upoważnione zgodnie wymogami obowiązujących przepisów 
prawa; 

   

Zapewniamy bezpieczeństwo danych poprzez minimalizacje 
danych i pseudonimizacje danych 

   

Zapewniamy bezpieczeństwo danych poprzez posiadanie 
aktualnego oprogramowania odpornego na cyberataki oraz 
posiadamy zabezpieczenia sieci komputerowych 
stacjonarnych i mobilnych, tworzone są kopie 
bezpieczeństwa zabezpieczone przed nieautoryzowanym 
dostępem 

   

Prowadzimy rejestr czynności przetwarzania danych 
osobowych, kodeksy postępowań i rejestr naruszeń 

   

Wyznaczyliśmy w obrębie biura miejsce przyjmowania 
klientów firmy w sposób uniemożliwiający dostęp do danych 
osobowych innych klientów, zapewniamy nadzór w tym 
zakresie 

   

Wykonujemy okresową kontrolę w zakresie bezpiecznego 
pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i usuwania 
danych osobowych 

   

. 
 
                                                          ……………………………………………………………. 
                                                              pieczęć f irmy oraz podpis osoby/ób upow ażnionych do reprezentacji oferenta 


